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Ο
υποψήφιος στο
πλευρό του κ.
Μάκη Εσκίογλου

με τον συνδυασμό
"Φάρσαλα Ανάπτυξη",
άνοιξε στον "Πρώτο
Τύπο" τα "χαρτιά" του
λίγο πριν τις εκλογές,
μίλησε για τις θέσεις του
συνδυασμού, για τον
επικεφαλή τον κ.
Εσκίογλου, για τις δικές
του θέσεις και απόψεις
και φυσικά ανέλυσε όλα
τα ζητήματα που τον
απασχολούν και ο ίδιος
θεωρεί ότι χρίζουν
άμεσης λύσης.
Ο κ. Γεώργιος
Νταφόπουλος είναι επαγ-
γελματίας αγρότης, διατηρεί
σύγχρονη πετυχημένη κτη-
νοτροφική μονάδα, είναι
παντρεμένος και πατέρας
τριών παιδιών, ζει, εργάζε-
ται και συναλλάσσεται επαγ-

γελματικά, στην Επαρχία
Φαρσάλων και στην πλάτη
του κουβαλάει μια εμπειρία
20 ετών που ασχολείται με
την τοπική αυτοδιοίκηση
τόσο στον Δήμο Ενιπέα όσο
φυσικά τα τελευταία χρόνια
και στον Δήμο Φαρσάλων
ως Δημοτικός σύμβουλος.
Ο λόγος που ασχολείται με
τα κοινά όπως ο ίδιος μας
τόνισε είναι: "Διότι αγαπάω
τον τόπο στον οποίο γεννή-
θηκα, μεγάλωσα και ζω εγώ
και η οικογένεια μου.
Ως άνθρωπος που ασχο-
λούμαι με την γεωργική
παραγωγή και με τα χωρά-
φια γνωρίζω πολύ καλά ότι η
Επαρχία μας ζει και αναπνέ-
ει από τον πρωτογενή
τομέα"
Ποιο ήταν το κίνητρο που
σας έκανε να εμπιστευτεί-
τε τον κ. Εσκίογλου και να
συστρατευθείτε στο πλευ-

ρό του στις επερχόμενες
εκλογές;
"Ο κ. Εσκίογλου είναι ένας
άνθρωπος που έχει απόλυ-
τη επιτυχία στις επαγγελμα-
τικές του δραστηριότητες,
ένας άνθρωπος που είναι
φιλόδοξος, πετυχημένος και
που αγαπάει τον τόπο που
μεγάλωσε και συνεχίζει να
ζει και το δείχνει καθημερι-
νά.
Στην απόφαση του να είναι
υποψήφιος Δήμαρχος
Φαρσάλων δεν υπάρχει
κάποια δεύτερη σκέψη, το
κάνει μόνο με στόχο την
προσφορά και την αγάπη
του για την Επαρχία
Φαρσάλων.
Αυτό το κριτήριο με έκανε να
συμπορεύθω δίπλα του και
να θέλω να λάβω μέρος στο
ψηφοδέλτιο του.”
Ως άνθρωπος που ασχο-
λείται με τον πρωτογενή
τομέα και όντας η καταγω-
γή σας από χωριό της
Επαρχίας Φαρσάλων
ποια είναι η εικόνα σας
για τα χωριά των
Φαρσάλων;
"Τα χωριά της Επαρχίας μας
είναι σε κακή κατάσταση και
ξεχασμένα, ευτυχώς έχουμε
εκλογές κάθε τέσσερα χρό-
νια και κάτι κινείται.
Η οδοποιία στα περισσότε-
ρα χωριά είναι σε κακό επί-
πεδο, οι δρόμοι είναι επικίν-
δυνοι τόσο για τους αγρότες
όσο και για τα ΙΧ και τους

διερχόμενους οδηγούς, τα
χόρτα τα οποία κουρεύονται
σπάνια δημιουργούν προ-
βλήματα στην κυκλοφορία
των δρόμων, επίσης και
μέσα στα χωριά, στις πλα-
τείες, στους δρόμους υπάρ-
χουν χόρτα που σπάνια κου-
ρεύονται και γενικώς υπάρ-
χει πρόβλημα στα χωριά της
Επαρχίας μας.
Όλα είναι βασικά προβλή-
ματα τα οποία δεν βοηθούν
στην ποιότητα ζωής αυτών
που ζουν στα χωριά."
Φαντάζομαι ότι ως πολί-
της των Φαρσάλων αλλά
και επαγγελματίας αγρό-
της το ζήτημα του νερού
σας απασχολεί και εσάς
σε μεγάλο βαθμό.
Ποια είναι η δική σας
οπτική για το συγκεκριμέ-
νο θέμα;
"Το νερό είναι πηγή ζωής,
απαραίτητο συστατικό για
να ζήσουμε και να επιβιώ-
σουμε και φυσικά για εμάς
τους αγρότες είναι το Νο1
"εργαλείο" για την δουλειά
μας.
Η περιοχή των Φαρσάλων
και των χωριών μας έχει
σοβαρό πρόβλημα με το
νερό, κάποια χωριά έχουν
κακό ποιοτικά και ελάχιστο
ποσοτικά νερό.
Τα Φάρσαλα δεν έχουν
πόσιμο νερό, όλοι ψωνίζουν
από τα Σούπερ Μάρκετ και
τις κάβες ένα αγαθό που
είναι το πιο σημαντικό.

Η δική μου άποψη είναι ότι
πρόβλημα δεν είναι μόνο τα
νιτρικά, είναι και οι άλλες
καρκινογόνες ουσίες που
κανείς δεν αναφέρει, όπως
τα νιτρώδη, το αρσενικό
κλπ.
Πρέπει να γίνουν απαραίτη-
τες μετρήσεις, να υπάρξει
σωστό πλάνο και να με κινή-
σεις μεθοδικές και στην
σωστή κατεύθυνση να λυθεί
το τεράστιο πρόβλημα που
νερού στην Επαρχία
Φαρσάλων.
Με ιδιαίτερη προσοχή και
προγραμματισμό πρέπει να
λυθεί και νομίζω ότι θα το
λύσουμε σύντομα, σε
συνεργασία μαζί με όλους
τους υπόλοιπους φορείς,
Περιφέρεια και Κράτος."
Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα
στο οποίο όμως ο Δήμος
Φαρσάλων έχει την μικρό-
τερη ευθύνη σε αυτό το
κομμάτι είναι ο δρόμος
Φαρσάλων - Λάρισας.
Ποιο είναι το δικό σας
πλάνο για το εν λόγω
θέμα;
Σε όλα τα χρόνια και πριν
από τις εκλογές ακούμε για
το νερό και για τον δρόμο
Φαρσάλων Λάρισας.
Είναι τα δύο μεγαλύτερα
προβλήματα των Δημοτών
της Επαρχίας μας.
Σαν παράταξη με τον κ.
Μάκη Εσκίογλου θα προ-
σπαθήσουμε με σωστή
κατεύθυνση και σε αυτό το

κομμάτι και προγραμματι-
σμό να πιέσουμε ώστε να
λυθεί και αυτό το μεγάλο
πρόβλημα με τον δρόμο.
Είναι ένα έργο το οποίο είναι
της Περιφέρειας, δεν ανήκει
στον Δήμο το συγκεκριμένο
έργο όμως με σωστές προ-
τάσεις, σύμπνοια απόψεων
και πίεση στις σωστές
κατευθύνσεις νομίζω ότι θα
λυθεί και αυτό το μεγάλο
πρόβλημα."
Και ένα τελευταίο μήνυμα
που θέλετε να στείλετε
στον κόσμο λίγο πριν τις
εκλογές:
"Όλα τα παιδιά του συνδυα-
σμού μας είναι αξιόλογα και
με σωστές ιδέες, απόψεις
και σοβαρότητα.
Εγώ ως Γιώργος
Νταφόπουλος έχω μια συνέ-
χεια και μια παρουσία πολ-
λών ετών στα κοινά και την
τοπική αυτοδιοίκηση.
Γνωρίζω τα προβλήματα του
κόσμου, θέλω να προσφέ-
ρω, θέλω να δώσω τον
καλύτερο εαυτό μου και να
προσφέρω ένα λιθαράκι
παραπάνω.
Νομίζω ότι ο κόσμος θα με
εμπιστευτεί διότι ο καθένας
κρίνεται από την δική του
σκοπιά και βάση του έργου
που έχει κάνει ο καθένας
μας."
Αφήνουμε το χθες πίσω και
κοιτάζουμε το μπροστά με
τους δημότες της Επαρχίας
Φαρσάλων.”

2
Τρίτη 21 ΜαΐουΕπικαιρότητα
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ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν

έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που

χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 22/5/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 13/28c

Τρίτη 21/5/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 11/28c

Πέμπτη 23/5/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 13/28c

Παρασκευή 24/5/2019
Βροχόπτωση,  θερμοκρασία 12/26c

Σαββάτο 25/5/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 13/29c

Κυριακή 27/5/2019
Βροχόπτωση, θερμοκρασία 14/27c

Δευτέρα 28/5/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία 14/26c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,

με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή

δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -

με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -

λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -

γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος

2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -

σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

ΓιώργοςΓιώργος ΝταφόπουλοςΝταφόπουλος: “: “Αφήνουμε πίσω το χθές και Αφήνουμε πίσω το χθές και 

κοιτάζουμε μπροστά με όλους τους δημότες της Επαρχίας μαςκοιτάζουμε μπροστά με όλους τους δημότες της Επαρχίας μας

protostypos.grprotostypos.gr



Σ
ε ανακοίνωση του

συνδυασμού

«Φάρσαλα –

Ανάπτυξη» επισημαίνο-

νται τα εξής:

Την καθιέρωση δημοτικού

συμβουλίου νεολαίας, το

οποίο θα αποτελέσει πηγή

προτάσεων, ιδεών και

έμπνευσης για το μέλλον

του τόπου, ανακοίνωσε ο

υποψήφιος δήμαρχος

Φαρσάλων κι επικεφαλής

της παράταξης «Φάρσαλα

Ανάπτυξη» κ. Μάκης

Εσκίογλου,  κατά τη συνά-

ντηση που είχε με νέους της

περιοχής.

Ο κ. Εσκίογλου στάθηκε ιδι-

αίτερα στην ανάγκη επανε-

νεργοποίησης της νεολαίας

στην πολιτική και κυρίως

στον αυτοδιοικητικό στίβο,

σημειώνοντας χαρακτηριστι-

κά ότι «πρέπει να μπει ένα

τέλος στον κατήφορο της

απαξίωσης της συμμετοχής

στα κοινά κι αυτό μπορεί να

γίνει μόνον από τους νέους

ανθρώπους του τόπου που

με τις φρέσκιες ιδέες και τον

προοδευτισμό θα φέρουν

την πραγματική αλλαγή».

Παράλληλα, δεσμεύτηκε για

σειρά παρεμβάσεων στο

χώρο της δημόσιας παιδείας

αλλά και

της νεολαίας.

Μεταξύ άλλων, ο κ.

Εσκίογλου ανέφερε:

«Δεσμευόμαστε για την

πραγματοποίηση έργων

ανάπλασης, ενεργειακής

αναβάθμισης και συντήρη-

σης σε όλα τα σχολικά κτίρια

της πόλης και της επαρχίας

των Φαρσάλων.

Συντηρούμε και βελτιώνου-

με τις αθλητικές υποδομές

εντός των σχολικών εγκατα-

στάσεων, και τοποθετούμε

περισσότερο πράσινο στις

σχολικές αυλές.

Καθιερώνουμε τη λειτουργία

του Δημοτικού Συμβουλίου

Νεολαίας, στα πρότυπα

πολλών  άλλων Δήμων της

χώρας μας. 

Ο άτυπος αυτός θεσμός θα

επιτρέπει στους νέους (ηλι-

κίας  15-30) των Φαρσάλων

να συμμετέχουν σε μια συλ-

λογική διαλογική διαδικασία,

και να καταθέτουν τις από-

ψεις, τις σκέψεις και τους

προβληματισμούς, οι οποίες

στη συνέχεια θα παρουσιά-

ζονται στο Δημοτικό

Συμβούλιο, προκειμένου να

ενσωματώνονται στις απο-

φάσεις τους.

Διεκδικούμε τη δημιουργία

στην ευρύτερη περιοχή των

Φαρσάλων μιας νέας δομής,

επαγγελματικής εκπαίδευ-

σης και κατάρτισης, που θα

καλύπτει αντικείμενα σχετι-

κά με τον πρωτογενή τομέα

και θα βελτιώνει τις γνώσεις

και τις δεξιότητες των νέων,

των εργαζομένων και των

ανέργων».

3
Τρίτη 21 Μαΐου Επικαιρότητα

NEW COLLECTION
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Εσκίογλου με νέους των Φαρσάλων: “Εργα για την παιδεία Εσκίογλου με νέους των Φαρσάλων: “Εργα για την παιδεία 

κι ενεργός συμμετοχή των νέων στα κοινά”κι ενεργός συμμετοχή των νέων στα κοινά”



Σ
ε ανακοίνωση του
συνδυασμού
«Φάρσαλα –

Ανάπτυξη»
επισημαίνονται τα εξής:
«Θέλουμε στο τέλος της
θητείας μας να είμαστε
περήφανοι για το έργο που
θα έχει πραγματοποιηθεί
στις κοινότητες και τα χωριά
των Φαρσάλων, και η ανά-
πτυξη να φτάσει σε κάθε
άκρη της επαρχίας μας». 
Τα παραπάνω σημείωσε ο
υποψήφιος δήμαρχος
Φαρσάλων κι επικεφαλής
του Συνδυασμού «Φάρσαλα
Ανάπτυξη» κ. Μάκης
Εσκίογλου, κατά την περιο-
δεία που πραγματοποίησε
τα τελευταία εικοσιτετράωρα
σε πλήθος χωριών στην
επαρχία Φαρσάλων.
Από την Ερέτρεια και την
Αργιθέα, δύο χωριά που
βρίσκονται αρκετά χιλιόμε-
τρα από την έδρα του
δήμου, ο κ. Εσκίογλου
δεσμεύτηκε για ένα μοντέλο

διοίκησης όπου «η επαρχία
και τα χωριά έχουν κεντρικό
ρόλο. Θέλουμε να δούμε τα
χωριά να ξαναπαίρνουν ζωή
και να αποκτούν προοπτική
για τους κατοίκους τους, και
ιδιαίτερα για τις νέες γενιές»
είπε χαρακτηριστικά.
Αναπτύσσοντας τις θέσεις
του Συνδυασμού «Φάρσαλα
Ανάπτυξη», ο υποψήφιος
δήμαρχος Φαρσάλων τόνισε
πως «ήρθε η ώρα να γίνει
πράξη η αποκέντρωση και
μέσα από τις συνέργειες και
την αγαστή συνεργασία με
τα τοπικά συμβούλια να ενι-
σχύσουμε την αποκέντρω-
ση και να δημιουργηθεί ένας
μηχανισμός άμεσης κατα-
γραφής των προβλημάτων.
Επιμένω στην ιδιαίτερη
βαρύτητα που θα δοθεί στα
Τοπικά Συμβούλια, τα οποία
και θέλουμε σύμμαχο στην
προσπάθειά μας.
Δεσμευόμαστε λοιπόν για
στενή συνεργασία μαζί τους,
τόσο για τον εντοπισμό προ-

βλημάτων και αναγκών, όσο
και για το σχεδίασμά παρεμ-
βάσεων για τα χωριά των
Φαρσάλων».
Στα επιμέρους ζητήματα
που έθεσαν οι κάτοικοι των
προαναφερθέντων χωριών,
ο κ. Εσκίογλου επανέλαβε
τις δεσμεύσεις για υψηλότε-
ρης ποιότητας υπηρεσίες
που αφορούν την καθημερι-
νότητα όπως η καθαριότητα,
ο επαρκής φωτισμός και οι
διαρκείς παρεμβάσεις στην
αγροτική οδοποιία για τους
γεωργούς και τους κτηνο-
τρόφους.
ΣΕ ΔΙΛΟΦΟ – ΝΑΡΘΑΚΙΟ
Κατά την περιοδεία του μαζί
με υποψηφίους του συνδυα-
σμού στο Δίλοφο και το
Ναρθάκιο, ο κ. Εσκίογλου
πέραν των παραπάνω,
άκουσε τα παράπονα των
κατοίκων για τα προβλήμα-
τα που δημιουργούνται κατά
τη χειμερινή περίοδο με τις
χιονοπτώσεις. Επ’ αυτού,
υπογράμμισε πως σε

συνεργασία πάντα με τα
τοπικά συμβούλια «τα οποία
γνωρίζουν καλύτερα από
τον καθένα τις ιδιαιτερότητες
και τις ανάγκες της περιο-
χής» θα υπάρχει διαρκής
μέριμνα «ώστε το αλάτι και
τα εκχιονιστικά μηχανήματα
να είναι πάντα στην ώρα
τους».
ΣΕ ΑΝΩΧΩΡΙ, ΚΑΤΩΧΩΡΙ
ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

Θερμής υποδοχής έτυχε ο

επικεφαλής του

Συνδυασμού «Φάρσαλα

Ανάπτυξη» και στα χωριά

του πρώην δήμου Ενιπέα,

όπου περιόδευσε χθες με

στελέχη του. Από το

Ανωχώρι, το Κατωχώρι και

τον Άγιο Γεώργιο, ο κ.

Μάκης Εσκίογλου ανέπτυξε

το πρόγραμμά του που ως

στόχο έχει την αξιοποίηση

κάθε διαθέσιμου πόρου για

να πραγματοποιηθούν επι-

πλέον έργα που θα αναμορ-

φώσουν προς το καλύτερο

την εικόνα στα χωριά των

Φαρσάλων, με στόχο την

βελτίωση της καθημερινότη-

τας των κατοίκων τους.

«Έργα βελτίωσης του φωτι-

σμού και της καθαριότητας,

διόρθωσης και ανάπλασης

σε δρόμους, πεζοδρόμια και

πλατείες, βελτίωσης των

δρόμων που συνδέουν τα

χωριά με την πόλη και μετα-

ξύ τους. Έργα συντήρησης

και ενίσχυσης των χώρων

πρασίνου, των χώρων

άθλησης και αναψυχής (παι-

δικές χαρές, γήπεδα), των

βρεφονηπιακών και παιδι-

κών σταθμών και των σχο-

λείων, και άλλων βασικών

υποδομών (δίκτυα ύδρευ-

σης, αποχέτευσης, αντι-

πλημμυρικά κ.α.).

Θέλουμε στο τέλος της

θητείας μας να είμαστε

περήφανοι για το έργο που

θα έχει πραγματοποιηθεί

στις κοινότητες και τα χωριά

των Φαρσάλων, και η ανά-

πτυξη να φτάσει σε κάθε

άκρη της επαρχίας μας»

είπε χαρακτηριστικά ο κ.

Εσκίογλου.
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Σ
ε ανακοίνωση του
συνδυασμού
«Φάρσαλα –

Ανάπτυξη»
επισημαίνονται τα εξής:
Ο Δήμος Φαρσάλων είναι
έντονα αγροτικός και το
μεγαλύτερο ίσως ανταγωνι-
στικό πλεονέκτημα του
τόπου μας είναι η γη του.
Για αυτό και στο αναπτυξια-
κό σχέδιο μας για τα
Φάρσαλα, ο αγρότης και ο
κτηνοτρόφος βρίσκονται σε
κεντρική θέση.
Στόχος μας είναι να δημι-
ουργήσουμε τις προϋποθέ-
σεις για μια δυναμική

ώθηση στην πρωτογενή
παραγωγή, με πολλαπλά
οφέλη για τον τόπο μας.
Τα παραπάνω σημείωσε ο
υποψήφιος δήμαρχος
Φαρσάλων και επικεφαλής
του Συνδυασμού «Φάρσαλα
Ανάπτυξη» κ. Μάκης
Εσκίογλου, κατά την περιο-
δεία του στη Ζωοδόχο
Πηγή, τα Βρυσιά και τον
Σταυρό, μαζί με υποψηφί-
ους του.
Ο κ. Εσκίογλου δεσμεύτηκε
για τη δημιουργία δημοτικού
γραφείου για την ενημέρω-
ση και εξυπηρέτηση του
γεωργό και του κτηνοτρό-

φου και την υποστήριξη
τους σε θέματα εκπαίδευ-
σης – κατάρτισης, συμμετο-
χής σε προγράμματα χρη-
ματοδότησης, αξιοποίησης
της τεχνολογίας κ.α.

Πρόσθεσε δε, ότι θα αναζη-

τηθούν οι τρόποι διαδικτυα-

κής σύνδεσης του Δήμου με

τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον

ΕΛΓΑ, ώστε να διευκολύνε-

ται η εξυπηρέτηση των

αγροτών και να μειωθούν οι

ανάγκες για μετακινήσεις.

Παράλληλα, σε συνεργασία

με το Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

και το ΕΘΙΑΓΕ, θα διεκδικη-

θεί ο καθορισμός της πεδιά-

δας των Φαρσάλων, ως ειδι-

κής ζώνης παραγωγής ποι-

οτικού βαμβακιού.

Στα πρότυπα ήδη υπαρχου-

σών οργανωμένων κτηνο-

τροφικών πάρκων στην

χώρα, ο κ. Εσκίογλου σημεί-

ωσε πως ο δήμος

Φαρσάλων μπορεί κι αυτός

να προχωρήσει σε αντίστοι-

χες πρωτοβουλίες, με

πάρκα που θα παρέχουν

νερό και ρεύμα σε χαμηλό

κοστολόγιο για κτηνοτρό-

φους και μονάδες.

«Εξετάζουμε τη δυνατότητα

αξιοποίησης των οικοπέδων

και εκτάσεων που ανήκουν

στο Δήμο και βρίσκονται στα

χωριά των Φαρσάλων, με

παραχώρηση τους σε νέους

αγρότες και κτηνοτρόφους

που επιθυμούν να εγκατα-

σταθούν στην περιοχή ώστε

να δραστηριοποιηθούν

επαγγελματικά» συμπλήρω-

σε ο υποψήφιος δήμαρχος

Φαρσάλων, εστιάζοντας

τέλος, στη διαμόρφωση

εκείνων των προϋποθέσε-

ων, «ώστε η επαρχία των

Φαρσάλων να γίνει περισ-

σότερο ελκυστική για την

εγκατάσταση νέων παραγω-

γικών μονάδων, που θα

ανταποδίδουν όμως στην

περιοχή μέσα από το σεβα-

σμό στο περιβάλλον και την

πρόσληψη τοπικού εργατι-

κού δυναμικού.»
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Ο
κ. Χρήστος

Τσαπραΐλης

μίλησε στον

“Πρώτο Τύπο” για την

απόφαση του να

συμμετέχει ως

υποψήφιος Δημοτικός

Σύμβουλος στο

ψηφοδέλτιο της

“Δημοτικής

Αναγέννησης” με

επικεφαλής την

υποψήφια Δήμαρχο

Φαρσάλων κ. Μαρία

Ίφου.

Ο κ. Τσαπραΐλης είναι ένας

βαθιά τοπικιστής και οραμα-

τιστής άνθρωπος ο οποίος

ζει και εργάζεται περίπου 30

χρόνια στην πόλη των

Φαρσάλων.

Είναι παντρεμένος με την κ.

Ε λ π ι ν ί κ η

Χριστοδολοπούλου και έχει

3 αγόρια.

Άκρως δραστήριος επιχει-

ρηματικά πλέον είναι ιδιο-

κτήτης του γνωστού κατα-

στήματος “Krousta Bistrot”

και “Krousta Summer”, επί-

σης τον τελευταίο χρόνο η

σύζυγος του κ.Τσαπραΐλη

διατηρεί στο Ναρθάκι

Φαρσάλων, Φαρμακείου,

μια διόλου τυχαία επιλογή

καθώς όπως μας εξηγησε ο

κ. Τσαπραΐλης: “ήταν μια

συνειδητή επιλογή, καθώς

σαν οικογένεια θεωρούμε

ότι τόσα χωριά στον Δήμο

Ναρθακίου χαίρουν συμπα-

ράστασης σε ένα τόσο ευαί-

σθητο θέμα όπως αυτό της

υγείας, για αυτό εγώ και η

σύζυγός μου, επιλέξαμε να

πάμε εκεί να δραστηριοποι-

ηθούμε”.

Επίσης ο κ. Τσαπραΐλης βρί-

σκεται πάντα κοντά στους

Συλλόγους και τους φορείς

της Επαρχίας Φαρσάλων,

έγινε γνωστός στο ευρύ

κοινό μέσω της ενασχόλη-

σης του τόσο από την θέση

του αντιπροέδρου όσο και

από την θέση του προέδρου

του ιστορικού Αχιλλέα

Φαρσάλων και είναι ένας

άνθρωπος με όραμα, ανι-

διοτέλεια και απόλυτος γνώ-

στης των ευθυνών που του

αναλογούν σε όλες τις περι-

στάσεις.

Αρχικά θα ήθελα να μας

πείτε πως πάρθηκε η

απόφαση της ενασχόλη-

σης σας με την πολιτική

ζωή του τόπου.

“Ανήκω είτε άμεσα είτε έμμε-

σα από το 2002 στον συν-

δυασμό της κ. Ίφου, να

ξεκαθαρίσω ότι δεν θεωρώ

την ενασχόληση με την τοπι-

κή αυτοδιοίκηση ως πολιτι-

κή, το βλέπω σαν προσφο-

ρά, σαν στόχο του να κάνω

την ζωή μου, την ζωή των

παιδιών μου, την ζωή των

συμπολιτών μου καλύτερη.

Για εμένα προσωπικά πολι-

τική είναι όταν  μηδενίζουμε

τα όλα όσα άλλοι κάνουν και

«συγκρινόμαστε» με ατάκες

τύπου  «εμείς θα τα κάνουμε

καλύτερα  ή τα κάναμε καλύ-

τερα».

Τοπική αυτοδιοίκηση είναι

όταν κάτι «χτίζεται» με προ-

γραμματισμό, όραμα και

σωστά βήματα και μετέπειτα

υπάρχει συνέχεια του από

οποιονδήποτε αναλαμβάνει.

Δεν υπάρχει καταλληλότερη

ομάδα ανθρώπων από τους

καθημερινούς πολίτες,

αυτούς που είναι σε καθημε-

ρινή “φθορά” με τα προβλή-

ματα και τον κόσμο ώστε να

γνωρίζει τα προβλήματα του

εκάστοτε τόπου που ζει.

Αν στην δική μας κοινωνία

δεν αναλάβουν δράση οι

επαγγελματίες, οι αγρότες,

οι άνθρωποι που μοχθούν

και γνωρίζουν τις συνθήκες

διαβίωσης, τα προβλήματα

αυτού του τόπου, από ποίον

περιμένουμε να αναλάβει

δράση και να μας βοηθήσει;

Οι Δημοτικές εκλογές δεν

έχουν κομματικά κριτήρια, οι

Δημοτικές εκλογές είναι

πρόσωπα, επιλέγουμε τα

πρόσωπα που θεωρούμε

κατάλληλα να μας εκπρο-

σωπήσουν και όλοι μαζί

δουλεύουμε για την επόμε-

νη ημέρα.

Στόχος τόσο του συνδυα-

σμού μας όσο και εμού προ-

σωπικά δεν είναι ούτε ο

μηδενισμός, ούτε η κακό-

βουλη κριτική, είναι να

τεθούν οι βάσεις ώστε να

γίνει ακόμη ένα βήμα για

καλύτερη διαβίωση στην

πόλη και τα χωριά μας.

Είναι ένα βήμα μπροστά,

για την τρίτη ηλικία, για τους

νέους μας και για τα παιδιά

μας, είναι ένα βήμα μπρο-

στά για όλους αυτούς που

αγαπάνε πραγματικά τα

Φάρσαλα.

Εμείς αν εκλεγούμε

Δημοτική Αρχή δεν πρόκει-

ται να κωφεύουμε σε ιδέες

και λύσεις επειδή αυτός που

τις πρότεινε δεν ήταν ψηφο-

φόρος μας ή ανήκει ως σύμ-

βουλος σε άλλη παράταξη.

Εμείς είμαστε εδώ για να

κάνουμε ένα βήμα μπροστά

όλοι μαζί, ενωμένοι και με

γνώμονα το καλό των

Φαρσάλων και των χωρία

μας.

Έτσι λοιπόν με απόλυτο

αίσθημα ευθύνης, ανιδιοτε-

λώς και με την εμπειρία που

έχω αποκομίσει από την

καθημερινή επαφή με εκατο-

ντάδες ανθρώπους πήρα

αυτή την απόφαση.”

Είστε ένας άνθρωπος που

στο επιχειρηματικό κομ-

μάτι και δη στο κομμάτι

της εστίασης έχετε πετύ-

χει σε όλα σας τα “βήμα-

τα”.

Θεωρείτε ότι αν εκλεγείται

μπορείτε να βοηθήσετε

στο κομμάτι των επιχειρή-

σεων και σε ιδέες που

μαζί με τον Δήμο θα μπο-

ρούν να γίνουν πράξη;

“Αρχικά να αναφέρω ότι όλοι

οι συνάδελφοι επαγγελμα-

τίες με όλες τις Δημοτικές

αρχές που έχουν περάσει

είχαμε μια καλή συνεργασία,

όλοι οι Δήμαρχοι και οι

παρατάξεις στα όρια του

λογικού βοήθησαν και συνε-

χίζουν να βοηθούν πάντα

τους επιχειρηματίες.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι

να γίνουν δράσεις και έργα

που θα φέρουν νέο κόσμο

στην πόλη μας και στην

Επαρχία μας, θα κάνουν

τους ανθρώπους από τις

γύρω περιοχές να έρθουν

στα Φάρσαλα, να τα επισκε-

φθούν, να τα αγαπήσουν και

να τιμήσουν με την παρου-

σία τους τα καταστήματα

μας και φυσικά να πείσουμε

τους Φαρσαλινούς επαγγελ-

ματίες ότι στα οράματα τους

είμαστε δίπλα μας τους στη-

ρίζουμε και είναι ασφαλής

και σίγουροι για τα βήματά

τους.

Εμένα οι δικές μου επιχειρή-

σεις είχαν και έχουν πάντα

κάποιους άξονες.

Μεθοδικότητα, σταθερά

βήματα, πλάνο και σκέψη

πριν από κάθε εκτέλεση και

φυσικά σωστή επιλογή

συνεργατών και ανθρώπων

που είναι δίπλα μου.

Αυτό είναι το μότο μου, αυτό

θέλω να περάσω και έτσι θα

κινηθώ και αν ο κόσμος των

Φαρσάλων με εκλέξει ως

Δημοτικό Σύμβουλο.”

Το μεγαλύτερο ζήτημα

που αφορά την Επαρχία

Φαρσάλων είναι το νερό

και το κατά πόσο είναι

πόσιμο και τι δυνατότητες

υπάρχουν για την βελτίω-

σή του.

Ως ένας επαγγελματίας

των χώρων εστίασης

ποια η δική σας εικόνα για

το εν λόγω ζήτημα;

“Το νερό είναι το μεγαλύτερο

αγαθό, είναι η κινητήριος

δύναμη, χωρίς νερό δεν

κινείται τίποτα δεν υπάρχει

ζωή.

Οι εταιρείες εμφιαλωμένων

νερών θησαυρίζουν στην

Επαρχία μας, κερδίζουν

υπέρογκα ποσά και “γονατί-

ζουν” καταστήματα, νοικοκυ-

ριά καθώς τους προσθέτουν

ένα έξτρα βάρος, έναν μεγά-

λο “βραχνά”.

Στο δικό μου κατάστημα το

νερό διατίθεται δωρεάν, το

υπολογίζω στα πάγια έξοδα

μου, επιλέγω να επιβαρύνει

εμένα και όχι τους κατανα-

λωτές.

Όμως αυτό δεν είναι λύση,

οι λύσεις που πρέπει να

δοθούν, απαιτείται να βρε-

θούν “χθες” και υλοποιη-

θούν άμεσα, είναι το μεγα-

λύτερο ζήτημα.

Διάβασα τις δηλώσεις του κ.

Καραχάλιου ο οποίος ανέ-

φερε ότι το νερό της πόλης

των Φαρσάλων είναι πόσι-

μο.

Δεν το αμφισβητώ αλλά

νομίζω ότι δεν κοινοποιήθη-

κε με τον σωστό τρόπο, ο

κόσμος είναι δύσπιστος στο

θέμα του νερού και με το

δίκιο του.

Πλέον μετά τις αλλαγές στις

εκλογές ο Δήμος Φαρσάλων

έχει γίνει πολύ μεγαλύτερος

σε έκταση και πλέον υπάρ-

χουν πολύ περισσότερες

δυνατότητες να φτάσει στην

πόλη και στα χωριά νερό

καθαρό και πόσιμο.

Είναι ένα θέμα που απαιτεί

άμεση λύση με σωστές απο-

φάσεις.

Όποια και αν είναι η

Δημοτική αρχή πρέπει

άμεσα να λυθεί το πρόβλη-

μα του νερού.”
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- Κυριακή 9/6, Μονοήμερη Προσκυνηματική Εκδρομή

στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού, Μαψού Κορινθίας.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” διοργανώνει

από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος) τριήμερη

εκδρομή στην Νάξο.

- Τετάρτη 22/5 Απογευματινή Προσκυνηματική

Εκδρομή Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Σπαρμού στην

Ελασσόνα

-1/6 Μονοήμερη εκδρομή στην Παναγία Σουμελά-

Νάουσα

- 13/17 Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος, εκδρομή στην

Κωνσταντινούπολη - Πριγκιπόνησα.

3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό

(Αναχώρηση Πέμπτη Βράδυ)

-30/6 - 1/7 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

1 Διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο.

Δωρεάν Επίσκεψη σρον χωριό Βώλακας και στην Αγ.

Πελαγία.

Οι μεταφορές καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής θα

γίνονται με λεωφορεία του γραφείου μας.

-Πέμπτη 6/6 Απογευματινή Προσκυνηματική

Εκδρομή Ι.Μ. Αναλήψεως Χριστού Βόλου.

Προσκύνημα στην θαυματουργή εικόνα της Παναγίας

του Όρου Ελαίων από τα Ιεροσόλυμα.

-Σάββατο 8/6 Το Σωματείο Συνταξίουχων ΙΚΑ Επ.

Φαρσάλων διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή σε

Γόννους Λάρισας (Μουσείο Σχολικής Ζωής),

Αμπελάκια, Ραψάνη.

-Κυριακή 9/6, Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Φαρσάλων

“Φίλες της Αγάπης” διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή

σε Καμμένα Βούρλα Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του

Σωτήρος.

Χρήστος Τσαπραΐλης: Χρήστος Τσαπραΐλης: “Αν δεν αναλάβουμε δράση, οι απλοί“Αν δεν αναλάβουμε δράση, οι απλοί

καθημερινοί άνθρωποι με αγάπη και μεράκι για τον τόπο μαςκαθημερινοί άνθρωποι με αγάπη και μεράκι για τον τόπο μας

δεν υπάρχει ελπίδα για τα παιδιά μας”δεν υπάρχει ελπίδα για τα παιδιά μας”



Ο
κ. Χρήστος

Τσαπραΐλης

μίλησε στον

“Πρώτο Τύπο” για την

απόφαση του να

συμμετέχει ως

υποψήφιος Δημοτικός

Σύμβουλος στο

ψηφοδέλτιο της

“Δημοτικής

Αναγέννησης” με

επικεφαλής την

υποψήφια Δήμαρχο

Φαρσάλων κ. Μαρία

Ίφου. (ΣΥΝΕΧΕΙΑ).

Εκτός της επαγγελματικής

δραστηριότητας σας ο

κόσμος σας έχει γνωρίσει

και για την προσφορά σας

στα αθλητικά σωματεία

κατά βάση και πολύ

περισσότερο με την ενα-

σχόλησή σας με τον

Αχιλλέα Φαρσάλων, ώς

αντιπρόεδρος και πρόε-

δρος στην Διοίκηση του

Αχιλλέα Φαρσάλων.

Πως προέκυψε το “σαρά-

κι” με τον αθλητισμό και

ποια η εικόνα σας για τον

αθλητισμό της Επαρχίας

Φαρσάλων.

“Εγώ ξεκίνησα να παίζω

μπάσκετ το 1985 στον

Γυμναστικό Σύλλογο

Φαρσάλων, μετέπειτα και

από τις αρχές της επαγγελ-

ματικής μου πορείας ήμουν

δίπλα σε όλα τα σωματεία,

όσο ήταν δυνατό και εφικτό

ανά τα χρονικά διαστήματα.

Αρχικά ξεκίνησα να ασχο-

λούμαι από παραγοντική

θέση όντας πρόεδρος στην

Αναγέννηση Φαρσάλων.

Μαζί με καλούς φίλους κατα-

φέραμε να πετύχουμε την

άνοδο στην Α ΕΠΣΛ κατηγο-

ρία, όμως αυτή η Διοίκηση

δεν συνέχισε καθώς κάποιοι

εξωδιοικητικοί παράγοντες,

“χάλασαν” την συνταγή και

έτσι αποχωρήσαμε.

Πριν αποχωρήσουμε έγινε

μια κουβέντα με τον τότε

Πρόεδρο της ΕΠΣ Λάρισας

τον κ. Γρηγορίου και τον

τότε Πρόεδρο του Αχιλλέα

Φαρσάλων κ. Θανάση

Πατσιούρα για να γίνει η

ένωση των σωματείων

Αχιλλέα και Αναγέννησης

Φαρσάλων.

Για κάποιους λόγους δεν

καρποφόρησε και έτσι δεν

ολοκληρώθηκε.

Μετέπειτα και πριν τέσσερα

χρόνια δέχθηκα κρούση

από την Διοίκηση του

Αχιλλέα Φαρσάλων και απο-

φάσισα να ασχοληθώ ενερ-

γά και να βοηθήσω μια απο

τις πιο Ιστορικές ομάδες του

Νομού μας και όχι μόνο.

Καταφέραμε να πετύχουμε

την άνοδο στην Γ Εθνική

κατηγορία μετά από 27 χρό-

νια, δώσαμε τον καλύτερο

εαυτό μας, καθώς η προη-

γούμενη χρονιά όπου σε μια

“τρελή κούρσα” με τον

Απόλλων Λάρισας μείναμε

για ελάχιστα στην 2η θέση.

Αυτό μας πείσμωσε και

πετύχαμε την άνοδο κατα-

κτώντας και το νταμπλ.

Και μετά ήρθε η χρονιά της Γ

Εθνικής κατηγορίας, εκεί

όπου αρχικά ξεκινήσαμε με

ενθουσιασμό και αρκετούς

ανθρώπους γύρω μας,

όμως ξαφνικά μείναμε μόνοι

μας και με το φάσμα της μη

συμμετοχής της ομάδος στο

πρωτάθλημα να είναι ορατό.

Εκεί πήρα την απόφαση να

αναλάβω πρόεδρος και να

ξεκινήσουμε τις διαδικασίες

ώστε η ομάδα να παρουσια-

στεί όσο καλύτερη γινόταν,

κάναμε αγώνα με κόπο και

μεράκι, όμως δεν καταφέρα-

με να παραμείνει η ομάδα

του Αχιλλέα στην Γ Εθνική

κατηγορία.

Το πέρασμα μου από την

Διοίκηση του Αχιλλέα

Φαρσάλων με κάνει να

νιώθω δυνατός και περήφα-

νος.

Θέλω να ευχαριστήσω για

ακόμη μια φορά τον υπέρο-

χο κόσμο της ομάδος, όλους

τους χορηγούς που μας

στήριξαν και όλους τους

Διοικούντες, προπονητές

και τους ποδοσφαιριστές

που συνεργάστηκα.

Συνεχίζω να προσφέρω σε

όλες τις ομάδες όπου και

όσο μπορώ και στον χώρο

του ποδοσφαίρου και φυσι-

κά στο μπάσκετ και την

ομάδα του Γυμναστικού

Συλλόγου Φαρσάλων.”

Η Δημοτική αρχή στηρίζει

μέχρι στιγμής τον αθλητι-

σμό της πόλης, ποιά είναι

η δική σας εικόνα, ως

άνθρωπος που ασχολή-

θηκε τόσο άμεσα με τον

αθλητισμό από παραγο-

ντικές θέσεις.

“Εγώ αρχικά θα αναφέρω

ότι όλοι οι παράγοντες είναι

ήρωες και τους αξίζουν χίλια

μπράβο που κρατούν

ζωντανές τις ομάδες και

δίνουν ζωή με τον αθλητι-

σμό μια τόσο όμορφη και

δημιουργική απασχόληση.

Να ξεκαθαρίσω ότι ουδέπο-

τε με πίεσε κανείς να βοηθή-

σω και να εμπλακώ με τον

αθλητισμό.

Ότι έκανα το έκανα για την

αγάπη μου και το μεράκι

μου για αυτό.

Ως μέλος του Συμβουλίου

του Αχιλλέα Φαρσάλων λοι-

πόν θα σας πω ότι την 3ετία

που ήμουν στον Αχιλλέα

Φαρσάλων η ομάδα μας

έλαβε το μισό ποσό την

σεζόν 2015/16 από αυτό

που αιτηθήκαμε και αυτή

ήταν η μοναδική οικονομική

βοήθεια που είχαμε.

Από εκεί και έπειτα την

σεζόν που πετύχαμε την

άνοδο, έγιναν στο Στάδιο

των Φαρσάλων κάποιες

βελτιωτικές κινήσεις από την

Δημοτική αρχή με επικεφα-

λής τον τότε Αντιδήμαρχο

Φαρσάλων κ. Σταύρο

Πουλαράκη ώστε να είναι

νόμιμο και λειτουργικό το

Στάδιο για να μπορεί να

πάρει αδειοδότηση και να

γίνουν οι αγώνες.

Να αναφέρω ότι είμαι

χαρούμενος που έχουν ξεκι-

νήσει οι διαδικασίες για την

ανακατασκευή του χλοοτά-

πητα στο Δημοτικό Στάδιο

των Φαρσάλων, οφείλω να

ευχαριστήσω θερμά τον κ.

Κώστα Αγοραστό τον

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

και να αναφέρω κάτι που

γνωρίζει ελάχιστος κόσμος.

Η πρώτη επαφή ώστε να

έχει ο κ. Αγοραστός πλήρη

εικόνα για την κατάσταση

του Σταδίου έγινε με δική

μου προτροπή και με βοή-

θησε σε αυτό ο τότε προπο-

νητής του Αχιλλέα

Φαρσάλων κ. Τάκης

Παραφέστας.

Σε ένα ραντεβού στο γρα-

φείο του κ. Αγοραστού, εγώ

και ο κ. Παραφέστας αναλύ-

σαμε όλα τα κακώς κείμενα

του αγωνιστικού χώρου στο

Στάδιο, ο κ. Αγοραστός μας

άκουσε, μας ανέλυσε το δικό

του πλάνο και όπως φαίνε-

ται υλοποίησε το πλάνο και

το σχέδιο του και τον ευχαρι-

στώ θερμά για αυτό.”

Ως ένας άνθρωπος που

έχει ασχοληθεί τόσο ενερ-

γά με τον αθλητισμό

αυτής της Επαρχίας να

υποθέσουμε ότι ήδη

υπάρχουν ιδέες και πλάνα

στο μυαλό σας και στην

παράταξή σας αναφορικά

με το εν λόγω κομμάτι.

“Τον αθλητισμό τον λατρεύω

και μου αρέσει πολύ, τον

θεωρώ ως την απόλυτη

έκφραση ελευθερίας και κοι-

νωνικοποίησης των νέων

ανθρώπων.

Αθλητισμός δεν είναι το

ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ,

στην πόλη μας έχουμε

αθλητές και σωματεία στο

στίβο με μεγάλες διακρίσεις

και επιτυχίες.

Η Κρίστι Αναγνωστοπούλου

είναι Φαρσαλινή πρωταθλή-

τρια δισκοβολίας, ξεκίνησε

και αυτή να αθλείται όπως

όλα τα παιδιά στο Στάδιο

των Φαρσάλων στον χώρο

του στίβου, υπάρχουν ενερ-

γά τμήματα τένις, όλα τα

αθλήματα πρέπει να προσε-

χθούν και να δοθεί η κατάλ-

ληλη βάση σε όλα τα αθλή-

ματα.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις

ρημάζουν καθημερινά και

έχουν γίνει βοσκότοποι, τα

νέα παιδιά αθλούνται κάτω

από δύσκολες και δυσμενείς

συνθήκες και αυτό είναι κάτι

που πρέπει να αλλαχθεί.

Πρέπει με σωστά βήματα,

προσαρμογή στην πραγμα-

τικότητα και σωστούς άξο-

νες να υπάρχει πλάνο το

οποίο θα περιλαμβάνει όλο

το φάσμα του αθλητισμού

της Επαρχία Φαρσάλων.

Θεωρώ αδιανόητο σε ένα

Δημοτικό Στάδιο να μην

υπάρχει ένας υπάλληλος να

ελέγχει τα γήπεδα, να τα

φροντίζει και να είναι αρμό-

διος για αυτό.

Όσο ήμουν στην Διοίκηση

του Αχιλλέα Φαρσάλων

“κατηγορηθήκαμε” από την

Δημοτική αρχή ότι υπήρχε

μεγάλη κατανάλωση ρεύμα-

τος.

Πως όμως μπορεί να ελεγ-

χθεί αυτό όταν δεν υπάρχει

κανείς αρμόδιος και στο

Δημοτικό Στάδιο κάνουν

προπονήσεις τόσο σωμα-

τεία και ομάδες, όσο και

απλοί πολίτες.

Όταν υπάρχει σωστός έλεγ-

χος τότε όλα είναι καλύτερα.

Επίσης να αναφέρω ότι ως

Διοίκηση του Αχιλλέα

Φαρσάλων εμείς πληρώνα-

με κάθε Κυριακή ανθρώ-

πους για την διαγράμμιση

του γηπέδου, για τον καθα-

ρισμό των σκουπιδιών, των

κερκίδων, των αποδυτη-

ρίων.

Όλα αυτά είναι προβλήματα

τα οποία πρέπει να λυθούν

άμεσα και να υπάρχει καλύ-

τερη επαφή μεταξύ αθλητι-

κών σωματείων και Δήμου.”

Και τέλος ένα δικό σας

μήνυμα στον κόσμο, ποια

είναι τα στοιχεία που

χαρακτηρίζουν τον

Χρήστο Τσαπραΐλη και οι

άξονές του:

Ανιδιοτέλεια, εργατικότητα,

όραμα, αποφασιστικότητα,

προγραμματισμός και

πολλά θέλω για αυτόν τον

τόπο που αγαπώ, εργάζομαι

και ζω, χωρίς δεύτερες σκέ-

ψεις και με μόνο γνώμονα

το κοινό καλό.

Και το ποιο σημαντικό την

επομένη των εκλογών εμένα

ο κόσμος θα με δει πάλι στο

πεζοδρόμιο, μάχιμο και με

την ίδια διάθεση να συνεχί-

σω να κάνω αυτά που

πιστεύω και με εκφράζουν

είτε εκλέγω είτε όχι.
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Χρήστος Τσαπραΐλης: “Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα τωνΧρήστος Τσαπραΐλης: “Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των

εκλογών, ο κόσμος θα συνεχίσει να με βλέπει στο πεζοδρόμιοεκλογών, ο κόσμος θα συνεχίσει να με βλέπει στο πεζοδρόμιο

μάχιμο και με τα ίδια πιστεύω”μάχιμο και με τα ίδια πιστεύω”



Τ
α γραφεία του

Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων  επισκέφτηκε

η Υποψήφια Δήμαρχος

Φαρσάλων κα Μαρία

Ίφου, Επικεφαλής του

Συνδυασμού « Δημοτική

Αναγέννηση »  με τα

στελέχη της παράταξής

της , την Τετάρτη

15/5/2019.

Η κυρία Ίφου ενημέρωσε το

Διοικητικό Συμβούλιο του

Εμπορικού Επιχειρηματικού

Συλλόγου για το πρόγραμμα

που έχει σχεδιάσει η παρά-

ταξη Δημοτική Αναγέννηση

μετά την νίκη των επερχόμε-

νων εκλογών, ως Νέα

Δημοτική Αρχή.

Έπειτα αναφέρθηκαν στα

προβλήματα της αγοράς,

όπως το παρεμπόριο , η

πτώση του τζίρου των επι-

χειρήσεων , το κυκλοφορια-

κό πρόβλημα που προκύ-

πτει από την στάθμευση

οχημάτων στις αναμονές

στο κέντρο της πόλης

καθώς και για την τήρηση

των νόμων  και διατάξεων

από τα αρμόδια όργανα.

Τέλος συζητήθηκαν οι προ-

ωθητικές ενέργειες που

πρέπει να γίνουν  σε συνερ-

γασία με τους φορείς της

περιοχής που θα στοχεύουν

στην αύξηση της επισκεψι-

μότητας  , αναδεικνύοντας

τα 2 ισχυρά brand Names

της περιοχής, τον Χαλβά

Φαρσάλων, και τον Μυθικό

Αχιλλέα. Η συνάντηση

πραγματοποιήθηκε σε κλίμα

αρίστης συνεργασίας.

Σ
υνεχίζει την

περιοδεία της η

υποψήφια

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μαρία Ίφου με τους

συνεργάτες της,

βρίσκοντας θετική

ανταπόκριση εκ μέρους

των κατοίκων των

τοπικών κοινοτήτων,

Βασιλικών, Δασολόφου,

Ρευματιάς, Σιτοχώρου.

Όπως επισημαίνεται σε σχε-

τική ανακοίνωση της

«Δημοτικής Αναγέννησης»,

η κ. Ίφου γνωρίζοντας τα

προβλήματα που αντιμετω-

πίζουν οι συνδημότες μας,

συζητάει γι αυτά, προτείνει

λύσεις και δεσμεύεται να

βρίσκετε σε συνεχή επαφή

μαζί τους ως Δήμαρχος.

Τονίζει ότι δίνει μεγάλη

σημασία στην συνεργασία

μεταξύ αυτής και των τοπι-

κών συμβουλίων ,η μεμο-

νωμένων προέδρων , η

όποια συνεργασία καθώς

επίσης ο αλληλοσεβασμός

και η συνεννόηση θα μπο-

ρέσουν να συμβάλλουν

στην επίλυση των προβλη-

μάτων τόσο των απλών και

καθημερινών, όσο και των

σοβαρότερων που απασχο-

λούν τους κάτοικους.

Η
υποψήφια

δήμαρχος

Φαρσάλων κα

Μαρία Ίφου συνεχίζει τις

επαφές της με τους

πολίτες της πόλης των

Φαρσάλων.

Όπως αναφέρει ανακοίνω-

ση της παράταξης, την

προηγούμενη βδομάδα επι-

σκέφθηκε τις συνοικίες των

τριών Εργατικών Κατοικιών

μαζί με το  το επιτελείο της

βρέθηκαν μπροστά σε πολί-

τες που υποστήριζαν πως ο

δήμος τους έχει ξεχάσει.

Η κα Ίφου δεσμεύτηκε πως

αν η τελική απόφαση των

συμπολιτών της, την φέρει

στον δημαρχιακό θώκο, η

λύση των προβλημάτων

τους θα είναι από τις πρώ-

τες μέριμνες αυτής και των

συνεργατών της

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου ο συνδυασμόςΣτα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου ο συνδυασμός

«Δημοτική Αναγέννηση»«Δημοτική Αναγέννηση»

Συνεχίζει την περιοδεία της η υποψήφιαΣυνεχίζει την περιοδεία της η υποψήφια

Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία ΊφουΔήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου

Τις εργατικές κατοικίες επισκέφθηκε η Τις εργατικές κατοικίες επισκέφθηκε η 

υποψήφια Δήμαρχος Φαρσάλων Μαρία Ίφουυποψήφια Δήμαρχος Φαρσάλων Μαρία Ίφου



Ι
σχυρή εντολή  στις 26
Μαΐου ώστε η
Περιφερειακή Αρχή  με

συνοδοιπόρους τους
πολίτες, να συνεχίσει το
έργο της και να
κατοχυρώσει ένα
αναπτυξιακό μέλλον για
την Θεσσαλία με
προκοπή και δουλειά για
όλους, ζήτησε μιλώντας
σε ενθουσιώδη
συγκέντρωση στα
Φάρσαλα, ο
περιφερειάρχης
Θεσσαλίας  Κώστας

Αγοραστός
“Η ψήφος είναι μεγάλο
όπλο. Ζητάμε να μας αξιο-
λογήσετε, να μας κρίνετε και
να μας συγκρίνετε. Η
Συμμαχία υπέρ των πολιτών
γεννήθηκε για να υπηρετεί
το λαό της Θεσσαλίας. Αξία
στο πολίτη είναι το σύνθημά
μας που κάναμε πράξη όλα
αυτά τα χρόνια, με υπερκομ-
ματικό πατριωτισμό.
Συνεργαστήκαμε με όλους
και ήμασταν αποτελεσματι-
κοί. Οι συνεργάτες μου και
εγώ, καθημερινά, 24 ώρες

το 24ωρο, 7 ημέρες την
εβδομάδα ήμασταν και
παραμένουμε παρόντες
όπου και όποτε  χρειάζεται.
Δώσαμε νόημα στην πραγ-
ματική έννοια της αυτοδιοί-
κησης, όπου επίκεντρο
όλων είναι ο άνθρωπος.”

Στην ομιλία του μεταξύ
άλλων αναφέρθηκε στα
έργα που έχουν πραγματο-
ποιηθεί επί των ημερών του
στην επαρχία Φαρσάλων
και γενικότερα στην
Θεσσαλία. Συγκεκριμένα για
την επαρχία Φαρσάλων επι-
σήμανε: «Στον Δήμο
Φαρσάλων έχουμε προω-
θήσει 65 έργα, συνολικού
προϋπολογισμού 150 εκατ.
ευρώ, αλλά έχουν ολοκλη-
ρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλι-
ξη. Ανάμεσα τους βρίσκεται
το κομβικής σημασίας έργο
της ηλεκτροκίνησης της
γραμμής Παλαιοφάρσαλος-
Καλαμπάκα (57,7 εκατ.
ευρώ) αλλά και τα έργα
αποκατάστασης-ασφαλτό-
στρωσης της παλαιάς Ε.Ο.
Φαρσάλων-Βόλου (6,8 εκατ.
ευρώ) και της ΠΕΟ Λάρισας
Φαρσάλων (3,5 εκατ.
ευρώ). Πέραν όμως των
έργων αυτών έχουμε προ-
γραμματίσει μια σειρά και-
νούργιων και σημαντικών
έργων για την περιοχή των
Φαρσάλων. Όπως η κατα-
σκευή υπογείων αγωγών
άρδευσης του ΤΟΕΒ Ενιπέα
(βόρειος και νότιος τομέας)
προϋπολογισμού 3.030.000
ευρώ. Η κατασκευή φράγ-
ματος αναστόμωσης των
πηγών στα Βρυσιά,
2.083.000 ευρώ. Ο εκσυγ-

χρονισμός των γεωτρήσεων
του ΤΟΕΒ Ενιπέα 1.390.000
ευρώ, το φράγμα στο
Παλαιοδερλί αλλά και τα
αρδευτικά δίκτυα σε
Υπέρεια-Ορφανά, 60 εκατ.
ευρώ».
Για το θέμα του δρόμου
Λάρισας-Φαρσάλων δήλω-
σε τα εξής: «Tο μεγαλύτερο
«έγκλημα» που συντελείται
από το δουλοκτητικό κράτος
στη περιοχή είναι το γεγο-
νός ότι ενώ η σύμβαση για
την εκπόνηση της μελέτης
του δρόμου Λάρισας-
Φαρσάλων έχει υπογραφεί
από το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών
από το 2009, η μελέτη αυτή
δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόμη. Έχουν περάσει 10
χρόνια και ακόμα το
Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών να ολοκληρώ-
σει και να παραδώσει τη
μελέτη. Εμείς πιέσαμε και
πιέζουμε καθημερινά να
ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη.
Έχω ήδη δηλώσει και το
επαναλαμβάνω εδώ απόψε
για μία ακόμη φορά, ότι
μόλις το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών
μας παραδώσει τη μελέτη,
η Περιφέρεια Θεσσαλίας
είναι έτοιμη να εντάξει
άμεσα το έργο στο νέο
ΕΣΠΑ και να προχωρήσει
στη δημοπράτηση του. Και
πιστέψτε με, είμαι έτοιμος
να προχωρήσω και σε δρα-
στικότερα μέτρα πίεσης
προκειμένου επιτέλους να
ολοκληρωθεί η μελέτη
αυτή».
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Επικαιρότητα

Κ. Αγοραστός από τα Φάρσαλα: «ΙσχυρήΚ. Αγοραστός από τα Φάρσαλα: «Ισχυρή

εντολή για ισχυρή Θεσσαλία»εντολή για ισχυρή Θεσσαλία»



Τ
α Φάρσαλα

επισκέφθηκε το

Σάββατο 19/5, ο

υποψήφιος

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας κ. Νίκος

Τσιλιμίγκας και

επικεφαλής της

παράταξης «Η Θεσσαλία

στην Καρδιά μας» και

πραγματοποίησε την

προεκλογική του ομιλία

στην πλατεία δημαρχείου

στα Φάρσαλα, παρουσία

φίλων και υποστηρικτών,

ενώ παράλληλα κάλεσε

όλους τους πολίτες να

πάνε μαζί το ταξίδι, χωρίς

εντάσεις για εκλογή και

ανάδειξης της

περιφερειακής αρχής

χωρίς στενές κομματικές

διακρίσεις, ώστε η

Περιφέρεια Θεσσαλίας να

αποτελέσει πρότυπο

άσκησης και

αναπτυξιακής πολιτικής.

Την ομιλία του υπ.

Περιφερειάρχη προλόγισε η

κ. Κατερίνα Μπίμτσα.

Ο κ. Τσιλιμίγκας ανέλυσε

τους άξονες που θα κινηθεί

η παράταξη του απηύθυνε

πρόσκληση σε αγρότες,

κτηνοτρόφους και επιχειρη-

ματίες να προσφέρουν

εργασία στους νέους, που

στενάζουν κάτω από το

άγχος της ανεργίας, επιστή-

μονες που αναγκάζονται να

εγκαταλείψουν τον τόπο.

Στην ομιλία του σημείωσε

χαρακτηριστικά οτι: «Μόνο

στην περιφέρεια είναι δυνα-

τόν να γίνει πραγματική

ανασυγκρότηση του παρα-

γωγικού αναπτυξιακού προ-

τύπου, μόνο στο δήμο μπο-

ρεί να σχεδιαστεί η κινητο-

ποίηση όλων των παραγω-

γικών δυνάμεων ενός τόπου

που σήμερα αδρανούν

κατακερματισμένες, μόνο

στην αυτοδιοίκηση μπορεί

να οργανωθεί μια μεταρρύθ-

μιση του κοινωνικού κρά-

τους».

Μετέπειτα αναφέρθηκε στα

προβλήματα που ταλανί-

ζουν την Επαρχία

Φαρσάλων με κορυφαίο

φυσικά την διασύνδεση του

δρόμου Λάρισας-

Φαρσάλων καθώς και

άλλων προβλημάτων που

απασχολούν την Θεσσαλία,

έκανε λόγο για το νέο εκλο-

γικό σύστημα της απλής

αναλογικής κατά το οποίο

υπάρχει ο κίνδυνος να μετα-

τραπεί σε χώρο συναλλαγής

και παραλυτικής ισορρο-

πίας.

Άσκησε κριτική στην περι-

φερειακή αρχή για την χαμη-

λή απορρόφηση του ΕΣΠΑ

σύμφωνα με τα στοιχεία του

Υπουργείου Οικονομίας και

Ανάπτυξης, αναφέρθηκε

στην υγεία στον πρωτογενή

τομέα, όπου τον χαρακτήρι-

σε ναυαρχίδα για την ανά-

πτυξη της Θεσσαλίας αλλά

και της ελληνικής οικονο-

μίας.

Κλείνοντας, παρουσίασε

όλους τους υποψηφίους του

συνδυασμού «Η Θεσσαλία

στην Καρδιά μας» της Π.Ε.

Λάρισας και ευχήθηκε καλή

επιτυχία, ενώ ιδιαίτερη ανα-

φορά έκανε στους δυο

Φαρσαλινούς υποψήφιους

περιφερειακούς συμβού-

λους με τον συνδυασμό του

κ. Άλκη Σπανό και Γιάννα –

Αρμανίδη – Ελισσαίου.

Λ
ιγες μέρες πριν

φτάσουμε στην

κάλπη είναι

σημαντικό να

αντιληφτούμε έγκαιρα την

δύναμη της επιλογής που

μας δίνεται μέσω της

ψήφου μας, στης

επερχόμενες εκλογές. Μια

σειρά ζητημάτων που

αφορούν της

καθημερινότητα όλων

μας, κρίνεται σε επίπεδο

αυτοδιοίκησης και είναι

αναγκαίο να αποτυπωθεί

ξεκάθαρα στην συνείδηση

μας, ότι ένα νέο ύφος και

ήθος πρέπει να έρθει

στην τοπική εξουσία. Μια

Περιφερειακή Αρχή που

θα επιδιώξει τον

πραγματικό διάλογο και

θα δουλέψει σκληρά για

καινοτόμες λύσεις που

οδηγούν με σταθερά και

ασφαλή βήματα μπροστά

σε ένα μέλλον με

ευκαιρίες για όλους.   

Πιστεύω στον τόπο και τους

συμπολίτες μου και θέλω να

τους αφυπνίσω με όσα ορα-

ματίζομαι για την επαρχία

μας. Μαζί θα βάλουμε στο

χρονοντούλαπο της ιστο-

ρίας ένα σύστημα εξουσίας

που λειτούργησε έως σήμε-

ρα, σαν βαρίδι για τον τόπο

μας και θα του δώσουμε

επιτέλους τη θέση του αξίζει.

Είναι πια καιρός , οι ιθύνο-

ντες να σταματήσουν να

πιπιλίζουν ξανά και ξανά την

καραμέλα για έργα και δρά-

σεις που προγραμματίζουν,

άλλα που ποτέ δεν έγιναν,

με πρώτο πάντα σαν ανα-

φορά τον δρόμο Φάρσαλα-

Λάρισα. Πολλές οι δηλώ-

σεις, άπειρες οι υποσχέσεις,

αλλά έργο κανένα….. και

πως θα μπορούσε άλλωστε

όταν με βάση τα επίσημα

στοιχεία η απορρόφηση των

κονδυλίων κινείται μόλις

λίγο πάνω από το 20%

κατατάσσοντας την

Περιφέρεια Θεσσαλίας

ουραγό της προσπάθειας.  

Μόνο μέσα από ενότητα της

επαρχίας μας, την κοινή

συμπόρευση και την αλλα-

γή, θα μπορέσουν να γίνουν

πράξη έργα ζωτικής σημα-

σίας, όπως το χρόνιο πρό-

βλημα της ύδρευσης και των

οδικών αξόνων που συνδέ-

ουν τα Φάρσαλα με την

υπόλοιπη Ελλάδα. Την αξιο-

ποίηση του παγκόσμιου

brand του Αχιλλέα που θα

αποτελέσει προμετωπίδα

της επιχειρηματικής και του-

ριστικής εξωστρέφειας. Την

προώθηση, προστασία και

ενίσχυση της αγροτικής

παραγωγής, των τοπικών

προϊόντων με κύριο τον

χαλβά Φαρσάλων και τα

εγγειοβελτιωτικά έργα. Την

δρομολόγηση για την χρη-

ματοδότηση έργων της

περιοχή μας, οι μελέτες των

οποίων βρίσκονται στα αζή-

τητα εδώ και χρονιά, χαρα-

κτηριστικό παράδειγμα η

κατασκευή φράγματος στα

Βρυσιά με στόχο την αξιο-

ποίηση του υδάτινου δυνα-

μικού της περιοχής, η οποία

μάλιστα παρουσιάστηκε

διθυραμβικά στους κατοί-

κους από το 2014 και σήμε-

ρα ενώ βρισκόμαστε στο

2019 δεν γίνει καμία ενερ-

γεία. 

Θα μπορούσα να απαριθμή-

σω πολλά περισσότερα από

τα παραπάνω η πραγματική

όμως ΝΙΚΗ δεν κερδίζεται

από τις μεγαλεπήβολες

δηλώσεις για το σχέδιο της

επόμενης ημέρας αλλά στη

μάχη που προτίθεται να

δώσει καθένας μας για το

κάλο της επαρχίας , και η

δίκη μου μάχη είναι να κατα-

στήσουμε ΜΑΖΙ ένα ελκυ-

στικό τόπο για να ζήσεις και

να δημιουργήσεις. 

Στις 26 Μαΐου με τον συν-

δυασμό του κ.Νίκου

Τσιλιμιγκα «Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ» ζητώ

την στήριξη σας για να ξεκι-

νήσουμε μια καινούργια

πορεία για τον τόπο μας! Με

γνώση,  όρεξη, επιμονή και

πάθος , με διαφάνεια και

εντιμότητα, με αγάπη για

τους συμπολίτες μας και τη

νέα γενιά, με σκληρή δου-

λειά θα πορευτούμε με κοινό

πάντα το καλύτερο για της

επαρχίας μας.

Η εμπιστοσύνη σας θα είναι

η δύναμή μου….

Με εκτίμηση

Σπανός  Αλκιβιάδης  
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Μάθετε το αγαπημένο σας
όργανο εύκολα, γρήγορα 
και προπάντων σωστά!

Πιάνο,  Αρμόνιο,  Ακορντεόν,
Βιολί,  Κιθάρα.

Σχολή Σύγχρονης Μουσικής 

Ηλεκτρική Κιθάρα, Ηλεκτρικό
Μπάσο, Ντραμς.

Σχολή Λαϊκής – Ρεμπέτικης
Μουσικής

Μπουζούκι,  Τζουράς,
Μπαγλαμάς.

Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής

Κλαρίνο,  Κρουστά,
Παραδοσιακό  Βιολί.

Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών

Ωδική,  Αρμονία,  Αντίστιξη,
Φούγκα, 

Ενοργάνωση Πνευστών,
Σύνθεση.

Νέα τμήματα:   

Φωνητική με Ελληνικό & Ξένο

ρεπερτόριο.

Ούτι,  Παραδοσιακό Βιολί.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Ρ. Φεραίου 3 (έναντι Ι. Ν. Αγ.

Παρασκευής) Φάρσαλα Τηλ: 24910
26656, Fax: 24910 26656

Email: odeioperitexnon@yahoo.gr 

Επικαιρότητα

Ν. Τσιλίμιγκας από τα Φάρσαλα: «Μακριά από εντάσεις & Ν. Τσιλίμιγκας από τα Φάρσαλα: «Μακριά από εντάσεις & 

κινήσεις εντυπωσιασμού να προχωρήσουμε μαζί τη Θεσσαλία»κινήσεις εντυπωσιασμού να προχωρήσουμε μαζί τη Θεσσαλία»

Αλκιβιάδης Σπανός: Η εμπιστοσύνη σας θα είναι η δύναμη μουΑλκιβιάδης Σπανός: Η εμπιστοσύνη σας θα είναι η δύναμη μου



Σ
ε ανακοίνωση του

συνδυασμού

«Φάρσαλα –

Ανάπτυξη»

επισημαίνονται τα εξής:

“Ύστερα από μια παρατετα-

μένη περίοδο κρίσης, όπου

πολλοί συμπολίτες μας

είδαν το εισόδημα τους να

μειώνεται και την καθημερι-

νότητά τους να γίνεται πιο

δύσκολη, η ώθηση στην

τοπική αγορά και οικονομία

δεν μπορεί παρά να αποτε-

λεί βασική προτεραιότητα

της νέας Δημοτικής Αρχής”

τόνισε μεταξύ άλλων ο υπο-

ψήφιος δήμαρχος

Φαρσάλων κι επικεφαλής

του Συνδυασμού «Φάρσαλα

Ανάπτυξη» κ. Μάκης

Εσκίογλου, κατά τη συνά-

ντησή του με τη διοίκηση

του Εμπορικού Συλλόγου

Φαρσάλων.

Ο κ. Εσκίογλου άκουσε με

προσοχή τους προβληματι-

σμούς και τις προτάσεις των

Φαρσαλινών Εμπόρων

δεσμευόμενος για διαρκή

συνεργασία με στόχο την

τόνωση της αγοράς και της

επιχειρηματικότητας στην

περιοχή.

«Η ανάδειξη του κέντρου και

των γειτονιών της πόλης,

των πολλών και σημαντικών

ιστορικών χώρων της περιο-

χής και των γνωστών τοπι-

κών προϊόντων (και ιδιαίτε-

ρα του πανελλαδικώς γνω-

στού σαπουνέ χαλβά) μπο-

ρεί να τονώσει την εμπορική

και καταναλωτική ζήτηση και

να δημιουργήσει νέο εισό-

δημα και θέσεις εργασίας»

δήλωσε χαρακτηριστικά ο

υποψήφιος δήμαρχος

Φαρσάλων, ενώ πρόσθεσε:

«Στηρίζουμε και αναβαθμί-

ζουμε τη Γιορτή Χαλβά,

ώστε να αποτελέσει εξω-

στρεφή και αναγνωρίσιμο

θεσμό και γεγονός ιδιαίτε-

ρου ενδιαφέροντος για τα

Φάρσαλα. Καθώς και την

έκθεση τοπικών προϊόντων

στην Αθήνα (εξετάζοντας τη

δυνατότητα διοργάνωσης

και σε άλλες μεγάλες

πόλεις), που ενισχύει την

αναγνωρισιμότητα για τα

Φάρσαλα και τα προϊόντα

τους, και την αντίστοιχη

ζήτηση».

Αναπτύσσοντας τις προτά-

σεις του Συνδυασμού

«Φάρσαλα Ανάπτυξη» ο κ.

Εσκίογλου στάθηκε επίσης

στην αξιοποίηση όλων των

διαθέσιμων μέσων για την

προβολή της τοπικής αγο-

ράς, σε άμεση συνεργασία

με όλους τους αρμόδιους

συλλόγους και τις επαγγελ-

ματικές ομάδες.

Επιπρόσθετα, εξήγγειλε τη

δημιουργία δημοτικού γρα-

φείου που θα ενημερώνει

τους ανέργους και τους

νέους των Φαρσάλων για

προγράμματα εκπαίδευσης

και κατάρτισης, προγράμμα-

τα για τη χρηματοδότηση

νέων επιχειρηματικών και

επαγγελματικών δραστηριο-

τήτων, και ευκαιρίες απα-

σχόλησης σε τοπικές επιχει-

ρήσεις.

«Με στόχο να κινητοποιή-

σουμε το τοπικό ανθρώπινο,

αλλά και να δώσουμε στους

νέους των Φαρσάλων κίνη-

τρα να μείνουν και να εργα-

στούν στον τόπο μας» εξή-

γησε χαρακτηριστικά.

Τέλος ο κ. Εσκίογλου ανα-

φέρθηκε και στην αναδιορ-

γάνωση λειτουργίας της λαϊ-

κής αγοράς, με επαναπροσ-

διορισμό των θέσεων και

προτεραιότητα τους τοπι-

κούς παραγωγούς και εμπό-

ρους. 

«Τα παραπάνω βέβαια, σε

συνδυασμό με την ιδιαίτερη

βαρύτητα που θα δώσουμε

στην πάταξη του παραεμπο-

ρίου, σύμφωνα και με τη νέα

νομοθεσία» κατέληξε.

Όταν το κλίμα αλλάζει, ένα
πράγμα μένει σταθερό: οι
μεγάλες προσφορές της
Electronet Β.Κ. Καζάνα!
Μόνο για λίγες μέρες, όλα
τα κλιματιστικά με χάρι-
σμα τον ΦΠΑ 24%, σας
περιμένουν στο μεγαλύτε-
ρο υπερκατάστημα στη
Θεσσαλία! 
Ό,τι τελευταίο έχει να
παρουσιάσει η σύγχρονη
τεχνολογία, είναι εδώ!
Κλιματιστικά όλων των επώ-
νυμων εταιριών inverter,

ενεργειακής κλάσης έως
Α+++, για μέγιστη απόδοση,
ασύγκριτη οικονομία στην
κατανάλωση ρεύματος και
μείωση του κόστους συντή-
ρησης και προστασίας του
περιβάλλοντος αλλά και με
λειτουργία Wi Fi που επιτρέ-
πει τον πλήρη χειρισμό της
συσκευής από απόσταση,
όλα διατίθενται με χάρισμα
τον ΦΠΑ 24%!
Όποιο κλιματιστικό και αν
επιλέξετε σε συνεργασία με
το έμπειρο προσωπικό της

Electronet Β.Κ. Καζάνα,
είναι ετοιμοπαράδοτο και οι
έμπειροι, πιστοποιημένοι
τεχνικοί αναλαμβάνουν την
άμεση και εγγυημένη τοπο-
θέτησή του.
Η Electronet Β.Κ. Καζάνα
για άλλη μια φορά έρχεται
να δώσει λύση για δροσιά
και οικονομία. Άλλωστε δεν
είναι τυχαίο που είναι νούμε-
ρο 1 σε πωλήσεις κλιματι-
στικών στη Θεσσαλία! 
Για όσους χρειάζονται προϊ-
όντα που να είναι πιο κοντά

στις ανάγκες τους, θέλουν
να εμπιστεύονται, να συμ-
βουλεύονται και να αισθάνο-
νται ασφάλεια στις αγορές
τους, η Electronet Β.Κ.
Καζάνα είναι ο νούμερο ένα
προορισμός.
Electronet Β.Κ.Καζάνα,
Διονύσου και
Παπαδοπούλου, πίσω από
τα ΚΤΕΛ, 
Ανοιχτά Τρίτη και Πέμπτη
έως τις 17:00 Μ.Μ.
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Επικαιρότητα

Εσκίογλου με Εμπορικό Σύλλογο: Προτεραιότητα η ώθηση σεΕσκίογλου με Εμπορικό Σύλλογο: Προτεραιότητα η ώθηση σε

τοπική αγορά και οικονομίατοπική αγορά και οικονομία

Electronet Electronet Β.Κ. Καζάνα: Όλα τα κλιματιστικά με χάρισμα τον ΦΠΑ 24% Β.Κ. Καζάνα: Όλα τα κλιματιστικά με χάρισμα τον ΦΠΑ 24% 



Σ
υνάντηση με την

τρίτη ηλικία είχε η

υποψήφια

Δήμαρχος Φαρσάλων με

τους συνεργάτες της,

όπου μέσα σε ένα

εγκάρδιο κλίμα η κ.

Μαρία Ίφου τόνισε στους

«Παλαίμαχους της Ζωής »

όπως πάντα τους

χαρακτηρίζει την

ιδιαίτερη σχέση της μαζί

τους υποσχόμενη ότι θα

βρίσκεται πάντα στο

πλευρό τους ως

Δήμαρχος

αναβαθμίζοντας τα ΚΑΠΗ

με την παρουσία ιατρών

που είναι ένα από τα

πρωτεύοντα αιτήματα

τους και ικανοποιώντας

κάθε άλλο αίτημα που θα

προκύψει στην πορεία.

Στην συνέχεια επισκέφτηκε

το ΚΥΦ όπου ενημερώθηκε

για τα προβλήματα τους

που δυστυχώς έχουν μείνει

άλυτα πολλά χρόνια και χρί-

ζουν άμεσης προσέγγισης.

Δεσμεύτηκε ότι σαν Νέα

Δημοτική Αρχή θα η προτε-

ραιότητα της για την άμεση

λύση τους.

Υ
ποψήφιος στο
πλευρό της κ.
Μαρίας Ίφου με τον

συνδυασμό "Δημοτική
Αναγέννηση" θα είναι ο
νέος επιχειρηματίας κ.
Γιάννης Τσούλης. 
Εκ των ηγετικών μελών του
Εμπορικού Συλλόγου
Φαρσάλων και άκρως δρα-
στήριο μέλος του Συλλόγου
Ηπειρωτών Επαρχίας
Φαρσάλων ο κ. Τσούλης
είναι γνωστός τόσο για την
επαγγελματική του δράση
καθώς διατηρεί ένα
Ανθοπωλείο και ένα
Γραφείο Τελετών στα
Φάρσαλα μαζί με τον αδερ-
φό του Μιχάλη, αλλά και για
την προσφορά του στα
κοινά και τα πολιτιστικά της
Επαρχίας Φαρσάλων.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκά-
λεσε και ο τρόπος που ο

ίδιος ανακοινώθηκε στον
συνδυασμό της κ. Ίφου δεί-
χνοντας ότι έχει και χιούμορ
και αυτοσαρκασμό.
Αναλυτικά η δική του ανα-
κοίνωση. Υπάρχουν πολλά
ανέκδοτα και ακόμα περισ-
σότερα χιουμοριστικά στιχά-
κια για τους υποψήφιους
Δημοτικούς Συμβούλους
που δε γίνεται να μη γελά-
σεις.
Αν ανήκω σε αυτούς που
αξίζουν τη στήριξη σας και
την ψήφο σας, το αφήνω
στην κρίση σας!
Αν όμως μου αρμόζει ένα
ανέκδοτο ή ένα χιουμοριστι-
κό στιχάκι, αφιερώστε μου
κάτι έξυπνο!
Όπως θα καταλάβατε, έχω
τη χαρά και την τιμή να είμαι
και εγώ υποψήφιος
Δημοτικός Σύμβουλος με
την Μαρία Ίφου!
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Επικαιρότητα

Συναντήσεις με τρίτη ηλικία και στοΣυναντήσεις με τρίτη ηλικία και στο

Κέντρο Υγείας  είχε η Μαρία ΊφουΚέντρο Υγείας  είχε η Μαρία Ίφου

ΣτοΣτο πλευρόπλευρό τηςτης κκ..

ΊφουΊφου καικαι

ο Γιάννης Τσούληςο Γιάννης Τσούλης



Τ
ην κινητοποίηση

όλων των

δυνάμεων της

επαρχίας Φαρσάλων

μέσα από ένα ενιαίο

διεκδικητικό φορέα που

θα επιδιώξει ομόθυμα και

αποφασιστικά την

αναβάθμιση των

υπηρεσιών δημόσιας

υγείας στην περιοχή,

έθεσε ως προτεραιότητα

ο υποψήφιος δήμαρχος

Φαρσάλων κι επικεφαλής

του Συνδυασμού

«Φάρσαλα Ανάπτυξη» κ.

Μάκης Εσκιόγλου, κατά

την επίσκεψή του στο

Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων.

Η συζήτηση που έγινε με το

ιατρικό, νοσηλευτικό και

διοικητικό προσωπικό μαζί

με στελέχη του

Συνδυασμού, αφορούσε το

σύνολο των προβλημάτων

με τα οποία έρχονται καθη-

μερινά αντιμέτωποι, με

σημαντικό αντίκτυπο στους

πολίτες που σπεύδουν για

περίθαλψη.

Ο κ. Εσκίογλου χαρακτήρισε

ως «καθημερινούς ήρωες»

τους εργαζόμενους στο

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων,

αφού όπως σημείωσε

«καλούνται διαρκώς μέσα

από δυσμενείς συνθήκες να

προσφέρουν υπηρεσίες για

το υπέρτατο αγαθό, την

υγεία».

Στο πλαίσιο αυτό προανήγ-

γειλε τη δημιουργία ενιαίου

συντονιστικού φορέα της

επαρχίας Φαρσάλων για

ζητήματα δημόσιας υγείας,

ο οποίος θα δημιουργηθεί

άμεσα μετά τις εκλογές και

θα θέσει ως στόχο την προ-

ώθηση όλων των σημαντι-

κών προβλημάτων.

Μεταξύ αυτών είναι η λει-

τουργία σταθμού του ΕΚΑΒ

στην πόλη των Φαρσάλων

κι όχι στο Ζάππειο όπου λει-

τουργεί σήμερα και πρακτι-

κά δεν δύναται να εξυπηρε-

τήσει άμεσα τα απομακρυ-

σμένα χωριά της επαρχίας,

καθώς και η στελέχωση του

Κέντρου Υγείας με «ζωτικής

σημασίας» ιατρικές ειδικότη-

τες, αλλά και νοσηλευτικό

προσωπικό, ώστε να δια-

σφαλίζεται η απρόσκοπτη

παροχή των αυτονόητων

υπηρεσιών υγείας.

«Ως επόμενη δημοτική αρχή

Φαρσάλων, θα επιδιώξουμε

μέσα από συνέργειες τη

συνολική αναβάθμιση της

δημόσιας υγείας στην

περιοχή. Από την πλευρά

μας είμαστε έτοιμοι να

συνεργαστούμε με την πολι-

τεία και το υπουργείο Υγείας

παρέχοντας κάθε δυνατή

διευκόλυνση προς την

κατεύθυνση αυτή» σημείω-

σε ο κ. Εσκίογλου.
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Επικαιρότητα
CMYK

Εσκίογλου στο ΚΥ Φαρσάλων: Πανστρατιά για νέο ιατρικόΕσκίογλου στο ΚΥ Φαρσάλων: Πανστρατιά για νέο ιατρικό

προσωπικό και σταθμό ΕΚΑΒπροσωπικό και σταθμό ΕΚΑΒ



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, κάτοχος μεταπτυ-

χιακού διπλώματος, με διδακτική

εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε

μαθητές δημοτικού, γυμνάσιου,

λυκείου και σε φοιτητές. 

Τηλ.6974519288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμάτων

επί της οδού Λαρίσης , ( πλησίον

εγκαταστάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) . Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 65τμ επι

της οδού 25ης Μαρτίου 10 στα

Φάρσαλα στον 2ο όροφο (πάνω

από το καφενείο του κου

Γκουντόπουλου). Τιμή 200 ευρώ. 

Πληροφορίες: 2421215133,

6982163000.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα

στην Οδό Αθηνάς 106 στα

Φάρσαλα, με φυσικό αέριο.

Πληροφορίες στο τηλ:24910

22770

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Πολυνέρι

Φαρσάλων κτήμα 12 στρεμμάτων

στην αγροτική θέση «Τριαντάρια»,

κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες

με νερό από πομόνα  εμπρός  του

κτήματος . Πληροφορίες  στον κ.

Σωτήρη Δημόπουλο στο τηλ.

6944396286 και στον κ.

Μαντζαρίδη Θανάση στο τηλ.

24910 31225

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε καλή

κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη.

Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 1ου ορόφου 125

τ.μ. , κατασκευής 1992 στο κέντρο

των Φαρσάλων. Διαθέτει μόνωση,

διπλά τζάμια, τζάκι, κουζίνα ενιαία

με σαλόνι, τρία υπνοδωμάτια, δύο

μπάνια και είναι σε άριστη κατά-

σταση. Τιμή συζητήσιμη.

Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλαιά μονοκατοικία

στα Βρυσιά Φαρσάλων, 85τ.μ.,

με αποθήκη 50τ.μ. εντός οικοπέ-

δου 850τ.μ.

Τα κτίσματα διαθέτουν άδεια.

Τιμή 5.000

Πληροφορίες στο: 6978189427

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία  επι-

πλωμένη ,  με καλοριφέρ και  με

ξεχωριστή αποθήκη   σε δύο (2)

στρέμματα οικόπεδο  , ακριβώς

στην άκρη του χωριού  για εκμε-

τάλλευση με ζώα ή πουλερικά

(έχει ελεύθερο λιβάδι), στο

Δασόλοφο Φαρσάλων .

Πληροφορίες στο τηλ.:

6982191292.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο

πλήρες εξοπλισμένο επί της

οδού Λαμίας 64. Πληροφορίες

στα τηλ. : 24910 22531 &

6934106129

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστήματα

30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκαστο επί της

Οδού Λαρίσης (έναντι Σούπερ

Μάρκετ “Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ:

6977030707 και 6978833011

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργασία σε

κεντρικό καφέ στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλ:

6985978143

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρι-

σμα τριάρι στα Φάρσαλα με

πάρκινγκ και αυτόνομη θέρμαν-

ση.

Πληροφορίες στο τηλ:

6977328307

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός μινι μάρ-

κετ: ψυγείο, ράφια, ταμείο και

ψωμιέρα.

Πληροφορίες στο τηλ.:

6939018026

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονοκατοικία 50 τ.μ.

και οικόπεδο 261 τ.μ. στα

Φάρσαλα , οδός :Πάροδος

Καραϊσκάκη 44, με 2 δωμάτια,

χωλ, κουζίνα, λουτρό, γκαράζ και

αποθήκη. Είναι πρόσφατα ανα-

καινισμένο, με αυτόνομη κεντρι-

κή θέρμανση .πληροφορίες στο

τηλ.: 6907637654 & 2410623873

(απογευματινές ώρες).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ χωράφι για αγορά

στην επαρχία Φαρσάλων , προ-

σβάσιμο , έως 20 στρέμματα,

ποτιστικό ή ξηρικό. Πληρωμή

μετρητοίς. 

Επικοινωνία στο τηλ. :

6985733172

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρι-

σμα τριάρι 80 τ.μ. επί της οδού

Φιλελλήνων 7 στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλ.

6977863805

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέρισμα

επι της οδού Κανάρη 14 στα

Φάρσαλα, 50 τ.μ. με 1 δωμά-

τιο, καθιστικό , κουζίνα, μπά-

νιο, θέρμανση και θέση παρ-

κινγκ. Πληροφορίες στα τηλ.

24910 22263, και στο
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Τ Ρ Ι Τ Η  2 1 / 5 :  Κ ο ν τ ο ν ί κ α ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς

Δ / ν σ η :  Λ α μ ί α ς  2 8  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 4 4 5 5  /

2 4 9 1 0 - 2 2 4 1 6

Τ Ε ΤΑ Ρ Τ Η  2 2 / 5 :  Ζ α χ α ρ ά κ η  Ε λ έ ν η

Δ / ν σ η :   K α ν α δ ά    2 7   Τη λ :  2 4 9 1 0 -

2 2 3 2 1

Π Ε Μ Π Τ Η  2 3 / 5 :  Κ α ρ α κ ο ν τ ά κ η  Μ α ρ ί α

Δ / ν σ η :  Αχ ι λ λ έ ω ς  &  Ρ.  Φ ε ρ α ί ο υ   Τη λ :

2 4 9 1 0 - 2 3 0 2 3

Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η  2 4 / 5 :  Λ ε β έ ν τ η ς  Κ ω ν / ν ο ς

Δ / ν σ η :  Κ α ν α δ ά  2 3  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 5 0 1

Σ Α Β Β ΑΤ Ο  2 5 / 5 : Κ ο υ κ ο υ φ λ ή  Α θ η ν ά

Δ / ν σ η :  Λ α μ ί α ς  2 8  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 4 4 5 5  /

2 4 9 1 0 - 2 2 4 1 6

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  2 6 / 5 :  Κ α ρ α κο ν τ ά κ η  Φ ωτ ε ι ν ή

Δ / ν σ η  :  Θ έ τ ι δ ο ς  1 4 5  ( Τ ρ ί γ ω ν η

Π λ α τ ε ί α )  Τη λ : 2 4 9 1 0  2 6 3 0 3

Δ Ε Υ Τ Ε ΡΑ  2 7 / 5 :  Θ ε ο χ α ρ ό π ο υ λ ο ς

Β ά ι ο ς  Δ / ν σ η :  Μ .  Ι ε ζ ε κ ι ή λ  7  Τη λ :

2 4 9 1 0 - 2 2 3 4 2

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

06:15

06:45

07:45

09:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

10:45

13:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

16:45

19:30 

21:30 ΤΡΙΤΗ &

ΠΕΜΠΤΗ

22:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

07:45

10:00

12:00

14:30

16:30

18:30

20:30

ΛΑΡΙΣΑ  - ΦΑΡΣΑΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

05:15

05:45

06:45

09:00 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

11:00

12:00

13:35 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

15:00

17:00

19:15 

20:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

21:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ

ΣΑΒΒΑΤΟ

06:45

09:00 ΑΧ

11:00

13:30 ΑΧ

15:00

17:00 

19:30

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017-18

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

10:15

13:30 (ΤΡ-ΠΕ)

15:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:15

15:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

06:45

10:45(ΤΡ-ΠΕ)

12:20

ΣΑΒΒΑΤΟ

05:15

12:20

ΚΥΡΙΑΚΗ

12:20

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 24910 24143 ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΙΝ.: 6981 992077 / 6945 498538

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

08:45

10:45

13:15

16:30

18:30

20:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 

& ΑΡΓΙΕΣ

07:45

09:45

12:00

15:00

17:00

19:30

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργά-

τες για εποχιακή απασχόληση

σε εργοστάσιο κονσερβοποιίας.

Πληροφορίες : Nefeli Travel

Τηλ. Επικ.: 24910-25600 και

25601 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική τεχνική εταιρεία νέος/α πολιτι-

κός μηχανικός που θα ασχοληθεί με μελέτες και την

τεχνική υποστήριξη. 

Βιογραφικό: protostypos@yahoo.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων ευχα-

ριστεί θερμά τις οικογένειες  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΙΟΥ,

ΖΑΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΓΚΕΒΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για

την δωρεά τους στο σύλλογο αντί στεφάνου εις

μνήμη ΔΡΟΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. 

Θερμά συλλυπητήρια

Το Δ.Σ.

Μετά από μεγάλες προσπάθειες του προέδρου της

Τ.Κ. Πολυνερίου και των κατοίκων εγκρίθηκε η διεξα-

γωγή του έργου βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης

του δρόμου Πολυνερίου - Λεύκης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Ντάφος Μιχάλης πρόεδρος Τ.Κ. Πολυνερίου ευχα-

ριστεί θερμά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.

Κώστα Αγοραστό για την έγκριση διεξαγωγής του

έργου βελτίωσης και ασφαλτόστρωση του δρόμου

Πολυνέρι - Λεύκη 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Εμπορική Τεχνική Εταιρία στα Φάρσαλα

οδηγός για εξωτερικές εργασίες, απαραίτητη προϋπόθε-

ση να είναι κάτοχος διπλώματος Γ κατηγορίας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910-28018



Ο
Γυμναστικός Σύλλογος Φαρσάλων Krousta

πέτυχε την πολυπόθητη νίκη για την τελευταία

αγωνιστική της Β Εθνικής κατηγορίας με σκορ

87-81 και μετά από αυτό το επιτυχές αποτέλεσμα

παρέμεινε στην κατηγορία!!!

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Γυμναστικό να στήνει

«πάρτι» και με τον Δημήτρη Δέσπο και τον Σωτήρη

Γκιουλέκα μπροστάρηδες επιθετικά και τρομερή αμυντική

λειτουργία πέρασε μπροστά με 19 πόντους στο πρώτο

δεκάλεπτο 31 – 12.

ε αυτό το δεκάλεπτο ο θηριώδης σέντερ του Γυμναστικού

σημείωσε 10 πόντους ενώ ο Γκιουλέκας άλλους οκτώ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Γυμναστικός συνέχισε να ελέγχει

απόλυτα το παιχνίδι, έβρισκε συνεχώς πόντους τόσο μέσα

από το «ζωγραφιστό» όσο και από την περιφέρεια και συνέ-

χισε να έχει διαφορά ασφαλείας όντας στο ημίχρονο μπρο-

στά με 16 πόντους (55 – 39).

Στο τρίτο δεκάλεπτο επήλθε ένα black out και μάλιστα οι

φιλοξενούμενοι με δικό τους σερί 19 – 5 μείωσαν στους έξι

(60 – 54).

Εκεί πέντε γρήγοροι πόντοι του Τοπουζίδη αύξησαν εκ νέου

την διαφορά, όμως ο Ερμής μείωσε σε μονοψήφιο αριθμό

την διαφορά (68 – 60).

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ο αγώνας έγινε «θρί-

λερ», Λεπενιώτης και Δέσπος σκόραραν συνεχώς, όμως οι

φιλοξενούμενοι έβρισκαν απαντήσεις και μάλιστα δυο

φορές μείωσαν στο καλάθι αρχικά στο 72 – 70, και μετέπει-

τα σε 82 – 80.

Οι Φαρσαλινοί «τάιζαν» συνεχώς τον Δημήτρη Δέσπο ο

οποίος πρόσθεσε ακόμη 9 πόντους στην στατιστική του,

ενώ ο Γιώργος Λεπενιώτης «ξεκόλλησε» με κρίσιμα καλάθια

την «μηχανή» του Γυμναστικού.

Το πιο κρίσιμο καλάθι το σημείωσε ο Άρης Συνετός όταν με

1′ στο ρολόι και το σκορ στο 82 – 80 «πυροβόλησε» για

τρεις πέτυχε το 85 – 80 και «κλείδωσε» την παραμονή του

Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta στην Β Εθνική κατηγορία.

Μετά το τέλος του αγώνα, Διοίκηση, προπονητικό τιμ και

παίκτες έγιναν ένα «κουβάρι» και αποθεώθηκαν από τον

κόσμο της ομάδος.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Δημήτρης Δέσπος με 23 πόντους,

ενώ ο Γιώργος Λεπενιώτης με 18 και ο Σωτήρης Γκιουλέκας

με 17 πλαισίωσαν άψογα την επιθετική «μηχανή» των

Φαρσαλινών.

Τα Δεκάλεπτα: 31-12, 55-39, 68-60, 87-81

Διαιτητές: Ταρενίδης – Τσιαπλής

Οι Συνθέσεις

Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta (Φόρος): Λεπενιώτης 18(1),

Χαιρετίδης ,Βασιλείου , Λιούπης , Αναγνωστόπουλος 6(1),

Τσιώγκας 3(1),Συνετός 9(2), Τοπυζίδης 8(2), Γκιουλέκας

17(1), Δέσπος 23, Φαρμάκης , Φιλιππόπουλος 3.

Ερμής Λαγκαδά (Κυρούδης): Μήνου 3(1), Μάρουσιτς

34(1), Παπαπασχάλης 2, Νότης 4 , Παρίτσης 5(1), Πλιούκας

6(2), Γκαμπούρας 21, Χριστοδούλου , Πιλκoύδης 6.

Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta: «Όλοι μαζί μπορούμε!!!»

Tο Δ.Σ. του Γ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ krousta μετά το τέλος του

πρωταθλήματος της Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ περιόδου 2018-2019

και την σωτηρία της ομάδας έβγαλε την ακόλουθη ανα-

κοίνωση:

«Συγχαρητήρια στις ομάδες του ΑΝΑΤΟΛΙΑ και της ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ για την άνοδό τους στην Α2 κατηγορία και

τους εύχεται καλή πορεία και επιτυχίες.

Συγχαρητήρια επίσης στις ομάδες της ΓΕΦΥΡΑΣ και του

ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ που πέτυχαν την παραμονή τους στη Β΄

ΕΘΝΙΚΗ όπως και εμείς έστω και στην τελευταία αγωνιστική

και τους ευχόμαστε ανάλογη και καλύτερη πορεία για την

καινούργια σεζόν!

Σε μία πραγματικά δύσκολη χρονιά για τον Γ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Krousta με την πλήρη αναδιοργάνωση του συλλόγου μας

τόσο διοικητικά όσο και οργανωτικά τονίζουμε πως: 

Δεν ευτυχίσαμε να έχουμε σαν ομάδα την πορεία που θέλα-

με και ονειρευόμασταν στην αρχή αυτής της περιόδου.

Είμαστε όμως ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ για την παραμονή μας στην Β

Εθνική γιατί:

Αγωνιστήκαμε τίμια – Δουλέψαμε σκληρά – ιδρώσαμε πολύ,

για αυτά που αγαπάμε:

Τον τόπο μας , την Ομάδα μας , το Μπάσκετ!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προπονητές μας και στο

γυμναστή της ομάδας μας! Ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ σε

όλους τους παίκτες μας.

Τους πιο έμπειρους αλλά και τους πιο άπειρους γιατί ήταν

αυτοί που κουράστηκαν και ίδρωσαν μέσα στα παρκέ των

γηπέδων!

Το ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ το χρωστάμε: Στους ΦΙΛΑ-

ΘΛΟΥΣ ΜΑΣ και στους ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΜΑΣ!!

Είναι αυτοί που στήριξαν οικονομικά όλες τις προσπάθειές

μας αλλά πάνω από όλα έδωσαν ΨΥΧΗ σε αυτή την

ομάδα!! Γιατί είναι αυτοί που απέδειξαν με την παρουσία

τους και την φωνή τους στις εξέδρες ότι το μπάσκετ είναι

πάθος και πως “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ”! »

Η ομάδα της Ελευθερούπολης είναι μαζί με το Ανατόλια οι

δυο ομάδες που από την νέα σεζόν θα αγωνίζονται στην Α2

Εθνική κατηγορία.

Τον αντίθετο δρόμο και συγκεκριμένα αυτόν του υποβιβα-

σμού πήραν οι Μακεδονικός, Ίκαροι Σερρών, Φαίακας

Κέρκυρας και Νίκη Βόλου.

Η Τελική Βαθμολογία:

1. Ανατόλια 57 (27-3)

2. Ελευθερούπολη 51 (21-19)

3. Αγρίνιο 50 (20-10)

4. Φίλιππος Βέροιας 48 (18-12)

5. Ερμής Λαγκαδά 46 (16-14)

6. ΧΑΝΘ 46 (16-14)

7. Χαλκηδόνα 45 (15-15)

8. Μαχητές Πειραματικού 45 (15-15)

9. Έσπερος Λαμίας 44 (14-16)

10. Γέφυρα 43 (13-17)

11. Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta 43 (13-17)

12. Στρατώνι 43 (13-17)

13. Νίκη Βόλου 43 (13-17)

14. Φαίακας Κέρκυρας 41 (11-19)

15. Ίκαροι Σερρών 38 (10-20)

16. Μακεδονικός 35 (5-25)

Τ
ην άνοδο στην Α΄τοπική κατηγορία

πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός Αμπελιάς, καθώς το

παιχνίδι του Σαββάτου (17/05) απέναντι στο

Μεσοχώρι θα κερδίσει χωρίς να γίνει ο αγώνας.

Συγκεκριμένα, η Ελπίς Μεσοχωρίου ενημέρωσε τη διοργα-

νώτρια αρχή και δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τον

Ολυμπιακό Αμπελιάς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το

συγκρότημα των Βαγγέλη Μπρισίμη – Θοδωρή Εμμναουήλ

να πανηγυρίζει την άνοδο στην Α΄ΕΠΣ Λάρισας!

Και αυτό διότι, μετά το πέρας της 29ης αγωνιστικής η

Αμπελιά θα φθάσει τους εξήντα δύο βαθμούς και την τελευ-

ταία αγωνιστική (25/6) θα αγωνιστεί δίχως άγχος απέναντι

στη Προοδευτική Ανάβρας εκτός έδρας!
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Στην Β’ Εθνική και του χρόνου ο Γ.Σ. Φαρσάλων Στην Β’ Εθνική και του χρόνου ο Γ.Σ. Φαρσάλων Krousta,Krousta,

πέτυχεπέτυχε σπουδαίασπουδαία νίκηνίκη στονστον ““τελικό” με τον Λαγκαδά!!!τελικό” με τον Λαγκαδά!!!

“Γιορτάζει” η Αμπελία, στην “μεγάλη”“Γιορτάζει” η Αμπελία, στην “μεγάλη”

κατηγορία ο Ολυμπιακός Αμπελιάς!!!κατηγορία ο Ολυμπιακός Αμπελιάς!!!



Η Αγγελική Κουτσούκου με καταγωγή από την Ερέτρια

Φαρσάλων είναι γεννημένη το 1991 στο Βόλο. 
Σπούδασε στοΤμήμα Οικονομικών Επιστημών του

Πανεπιστημίου Κρήτης και ξεκίνησε η ενεργή συμμετοχή

της στην Ολομέλεια της ΠΑΣΠ. 

Από το 2010 μέχρι και σήμερα είναι ενεργό μέλος με σημα-

ντικό έργο και πλέον είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το

κόμμα του “ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ”
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protostypos.gr

Επικαιρότητα

CMYK

Μία Φαρσαλινή στονΜία Φαρσαλινή στον

δρόμο των Ευρωεκλογώνδρόμο των Ευρωεκλογών


